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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση , σας γνωρίζουμε ότι Ο Δήμος μας ως Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo: Ensuring
School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », διοργανώνει τεχνική συνάντηση των
εταίρων από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα (Learning /Teaching/Training Activities) από τις 17/09/2018 έως 19/09/2018.
Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η αναγκαιότητα παροχής γεύματος εργασίας για 20 άτομα. Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19.09.2018 κατά τη λήξη
της τεχνικής συνάντησης σε χώρο καταστήματος εστίασης της περιοχής.
Για την παροχή γεύματος εργασίας 20 ατόμων, όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από εσάς και θα αποστέλλεται σε
κλειστό φάκελο ( όπου θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό ) όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά
και τα εξής :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 31/8/ 2018 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
K.A.E: 00.6495.0014
ΑΡ.ΜΕΛ: 93 /2018
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Περιγραφή Αγαθού/ών

Παροχή γεύματος εργασίας 20
1.

ατόμων κατά τη λήξη του
προγράμματος 19.09.2018

CPVS

55310000-6

Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ποσότητα

20

Ενδεικτική
Τιμή μονάδος

17 €

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς

Συνολικό
Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

340 €

Ενδεικτικό
Κόστος

81,60 €

421,60 €

421,60 €

Ο Δήμος μας ως Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving
through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », διοργανώνει τεχνική συνάντηση των εταίρων από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Ελλάδα (Learning /Teaching/Training Activities) από τις 17/09/2018 έως 19/09/2018.
Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η αναγκαιότητα παροχής γεύματος εργασίας για 20 άτομα. Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19.09.2018 κατά τη λήξη
της τεχνικής συνάντησης σε χώρο καταστήματος εστίασης της περιοχής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Η παρούσα μελέτη αφορά στη δαπάνη για την παροχή γεύματος εργασίας (20 ατόμων). Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της τεχνικής συνάντησης (Learning
ο

/Teaching/Training Activities) των εταίρων μας από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα από τις 17/09/2018
έως 19/09/2018, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine
Arts” με κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177», προβλέπεται η αναγκαιότητα παροχής γεύματος εργασίας για 20 άτομα.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Nόμου 4412 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής.
Άρθρο 4ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες .
Άρθρο 5ο
Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας
. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19.09.2018 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7ο
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

